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ESPECIAL CAMPANHA NACIONAL
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DA CATEGORIA COMEÇA
NA TERÇA-FEIRA (30)
Nova proposta econômica
 Reajuste de 7,35% (0,94% de

aumento real).

 Piso portaria após 90 dias - 1.240,89

(8% ou 1,55% de aumento real).

 Piso escritório após 90 dias - R$

1.779,97 (1,55% acima da inflação).

Calendário
29/09 – assembleias organizativas
30/09 – início da greve por tempo indeterminado
02/10 – ato em defesa do Banco Central

A

Fenaban (Federação dos Bancos) convocou nova rodada
de negociação para sábado
dia 27, após os bancários de
todo país rejeitarem a proposta inicial nas assembleias. Os bancos
apresentaram uma nova proposta ainda
insuficiente de 7,35% de reajuste (somente 0,35% a mais) e 8% nos pisos, o
que representa apenas 0,94 e 1,55% de
aumento real respectivamente. E nada
mais. Com esse resultado, os bancários
iniciam greve por tempo indeterminado
a partir da próxima terça-feira 30.
“A unidade da categoria mostrou
sua força e arrancou nova proposta dos
bancos, porém, ainda insuficiente na
questão econômica, sem contemplar
soluções para os problemas das metas
abusivas e do assédio moral que adoece
a categoria, muito menos propostas
para emprego, segurança e igualdade
de oportunidades. Os bancos têm condições de atender às reivindicações

Jailton Garcia - Contraf/CUT

 Piso caixa/tesouraria após 90 dias -

R$ 2.403,60 (salário mais gratificação
mais outras verbas de caixa),
significando 1,55% de aumento real).
 PLR regra básica - 90% do salário
mais R$ 1.818,51, limitado a
R$ 9.755,42. Se o total ficar abaixo
de 5% do lucro líquido, salta para 2,2
salários, com teto de R$ 21.461,91.
 PLR parcela adicional - 2,2% do lucro
líquido dividido linearmente para
todos, limitado a R$ 3.637,02.

Antecipação da PLR
dos trabalhadores”, reforça Luiz César
de Freitas, o Alemão, presidente da
FETEC-CUT/SP e integrante do Comando Nacional.
Na mesa de negociação, o Comando
Nacional dos Bancários deixou claro
que os trabalhadores não aceitarão proposta que não contemple suas reivindicações no combate ao assédio moral
e avanços nas questões de segurança,
lembrando da eficácia do projeto-piloto
de segurança aplicado em três cidades
de Pernambuco.
Somente no primeiro semestre
de 2014, as cinco maiores instituições financeiras do país (BB, Caixa,
Bradesco, Itaú e Santander) tiveram
aumento de 16,5% no lucro, mas
ofereceram menos de 1% de aumento
para os bancários. E, até agora, foram
oito rodadas de negociação sem que
os bancos apresentem propostas para
questões consideradas primordiais para
os bancários.

 Primeira parcela depositada até dez

dias após assinatura da Convenção
Coletiva e a segunda até 2 de
março de 2015.
 Regra básica - 54% do salário mais
fixo de R$ 1.091,11, limitado a R$
5.853,25 e ao teto de 12,8% do lucro
líquido - o que ocorrer primeiro.
 Parcela adicional - 2,2% do lucro
líquido do primeiro semestre de
2014, limitado a R$ 1.818,51.
 Auxílio-refeição - R$ 24,88.
 Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta

- R$ 426,60.

 Auxílio-creche/babá (filhos até 71

meses) - R$ 355,02.

 Auxílio-creche/babá (filhos até 83

meses) - R$ 303,70.

 Gratificação de compensador de

cheques - R$ 137,97.

 Requalificação profissional -

R$ 1.214,00.

 Auxílio-funeral - R$ 814,57.
 Indenização por morte ou

incapacidade decorrente de assalto
- R$ 121.468,95.
Ajuda deslocamento noturno - R$ 85,03.

BANCÁRIOS ARRANCAM
NEGOCIAÇÃO COM A FENABAN

Maurício Morais - Seeb/SP

A

força dos bancários de todo
o Brasil nas assembleias que
rejeitaram a proposta de 7%
dos bancos, no último dia 25,
forçou a Fenaban (Federação
dos Bancos) a convocar nova rodada de
negociação para sábado dia 27.
Na última quinta-feira 25, os sindicatos da base da FETEC-CUT/SP realizaram assembleias em todo o Estado. Os
bancários mostraram sua insatisfação
com o que foi apresentado, rejeitaram a
proposta dos bancos e aprovaram greve
por tempo indeterminado a partir da
próxima terça-feira 30.
“Mais uma vez, os bancários mostraram sua unidade e força de mobilização
ao lotarem as assembleias em todo o
país”, ressalta Luiz César de Freitas, o
Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.
O dirigente também convoca todos os
bancários para iniciarem um forte movimento a partir do dia 30. “Agora, toda
a categoria deve aderir às paralisações
que se iniciam nesta semana, para que
tenhamos êxito na campanha”, destaca.
No dia 19/09, na sétima rodada
de negociação, a Fenaban apresentou
proposta de reajuste de 7% sobre sa-

lários e auxílios, e de 7,5% nos pisos,
representando apenas 0,6% e 1,08%,
respectivamente, de aumento real. “Ao
convocar o Comando Nacional para uma
nova rodada de negociação, a Fenaban
criou a expectativa de atender às reivindicações específicas dos trabalhadores.
Mais uma vez frustrou os bancários ao
apresentar outra proposta insuficiente”,
afirma Alemão.

BANCOS PÚBLICOS NÃO
AGENDAM RODADAS ESPECÍFICAS

A

s últimas rodadas de negociações específicas com a
Caixa e o Banco do Brasil
ocorreram no dia 24/09,
quando os bancos federais
entregaram suas propostas para os
representantes dos trabalhadores.
A Caixa não trouxe em sua proposta
melhorias nas condições de trabalho,
aumento do número de trabalhadores,
pagamento de todas as horas extras e
melhorias nos serviços do Saúde-Caixa.
Além disso, não existe o comprometi-

mento do pagamento da PLR Social
para os empregados.
O Banco do Brasil também, em sua
proposta, não atendeu a expectativa
dos bancários. Sobre o vale transporte,
o que foi apresentado é insuficiente,
pois não resolve o problema dos bancários que moram em outro município.
O BB também não trouxe solução para
a questão do descomissionamento nem
regras claras para o comissionamento e
não mencionou solução para o fim das
metas abusivas.

Principais
reivindicações:
• Reajuste Salarial de 12,5%,
sendo 5,4% de aumento
real, além da inflação
projetada de 6,76%
• PLR – três salários mais
R$ 6.247
• Piso – Salário mínimo do
Dieese (R$ 2.979,25)
• Vales Alimentação, Refeição,
13ª cesta e auxílio-creche/
babá – Salário Mínimo
Nacional (R$ 724);
• 14º salário
• Fim das metas abusivas e
assédio moral – A categoria
é submetida a uma pressão
abusiva por cumprimento de
metas, que tem provocado
alto índice de adoecimento
dos bancários
• Emprego – Fim das
demissões, ampliação das
contratações, combate às
terceirizações e precarização
das condições de trabalho
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